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ناتسود همه و يزابهش ياقآ ،انالوم بانج تمدخ مالس اب وادخمان هب
روضح جنگ915 همانرب لزغ

يزورفا لد ارمِرای دمآ مّلسم
يزور یهز ،قحِلضف ارم داد قشع هچ
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 اميراکمه هب هار نیا رد ،دوش نشور ناسنا رددهاوخ یم و دراد دوجواه ناسنا همه ردیتیاهن یب و ادخ ،یگدنز
 ارندز صرح و نتساوخ و ینارگن و یگتسباو ره و میراد زکرم رد هک هچ ره و میوش میلست ات تسا زاین
 یگدنز ودناشکب شدوخ يوس و تمس هب ار ام و دوش يراج ام رد لک درخ شناد ات میوش كاپ كاپ اتمیزادنیب
 ،یشیدنا ناوارف ،ببس یب يداش سنج زایتاکرب ودوش یم عورش هدش رفص و چیه و مدع و یلاخ زکرم نیا اب
 .تسا ادخ سنج زا هک تکربتیاهن یب و ندوب لاح نامز رد ،ششخب ،دوخ يارب ندوب یفاک سح ،تینما سح
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 و هطبار ددعت ويریذپان يریس وعلو و عمط و صرح بجوم ،دهد یم ادگ و هتسباو وهدینامه زکرم هکيا یبلقت
و میهدن وا هب كاروخ رگا ودزاس یم هنوگ ادخ سنج يور گرزب یتفاب هک،دوش یماه سرت و اهدرد واه ردخم
 ار ادخ هبندش میلست و زیهرپ اجنیا ودنک یم شزیر تفاب نآ ،مینک عطق و ییاسانش ارراو لسلسم راکفا
 سفق رد ،میتسه هدنز رگید زور کی رگا یتح ،میتسه هک یلاس و نس ره رد و مینکن فلت ار تقو ،سپ .دبلط یم
 ،رکش ،ییاشگاضف هب مکحم دهعت زا ار تینما سح و يداش ات مینزب هجریش ادخ نامسآ قمع هب و مینک زاب ار
 .مینک تفایرد ،ندیشکهنارایشه درد و ندید يزاب و تاقافتا شریذپ ،زیهرپ ،ربص

 ابدهاوخ یم و هدیدزد ارتیاهن یب يرایشه ینعی تسا نیمه ینهذ نم ندشن ریس تلع میشاب هجوتم سپ
 .دنک ریس ار نآءایشا لثم اهزیچ رگید واهردخم ،هطبار ددعت ،ترهش ،هجوت ،ماقم ،لوپ لثم یناهج نیا ياهزیچ
 ،دوش یمدرد و يرامخ ثعاب یناهج نیا ياهزیچ هب ندیبسچ ودوش یم ریس ادخ اب طقف يرایشه هک یتروص رد
 يداش و اذغ اب و .هدننک رامخ و ارذگ ولفآ هتبلا و ،دنتسه مهوت و چیه ادخ ربارب رد دنشاب دایز هک مه ردقچ ره و
 و هداتفا اپشیپاه نآ دوخ هب دوخمیشچب و میوش هجوتم ار نیا رگا و دنتسین هسیاقم لباق دنوادخببس یب
 .دنوش یم یلومعم
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تسوا رس ارم ،ورب وگ ،دورب مرس رگا
يزود هَُلک ورَس زا وهَُلک زامدیهر
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ارینهذ نمياهریبدت ،دهد یم یگدنز ار یهار ره و رکف ره و زیچ ره هدش هجوتم و هدش میلست هک یناسنا
 ره ودوش یمناکف نک و اضق اب گنهامه و هتخادنا ار تمواقم واه نتساوخن و هتساوخ ،اهرواب ،شناد ،هتخادنا
 يایند اب ار یگدنز رگید .دوش مدع و كاپ و دزادنیب ار يزیچ ات ،لک درخ زا تعاطا يارب رضاح هظحل
 .دنک یمن فلتندمآرد رتهب و ندز ولج يرگید زا و ترهش و ماقم واه يزاب بابسا
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 و دروشب یگدنز ار نآ ات ،دهد یمن اذغ یبلقت و ینهذ نم هب ودشک یمهنارایشه درد ودنک یم دص رد دص لکوت
 ار نارگید ندرک ضبقنم و ینارنخس و تحیصن و ندرک یهاوخریخ ینهذ نم اب وییامن يونعم یتح رگید .دربب
 .دنک كاپ ار شدوخ یگدنز همه زا لوا اتدنز یمنلگشوخ فرح و نامرآ ،ینهذ نم اب ودراذگ یم رانک
 مهشدوخ هب نیا ورتروک اراه نآ ینورد همشچ ،ینهذ نم اب نارگید ییامنهار و لرتنک هدش هجوتم هک اریز
 .دنک یم تیارس
 !ینک كاپ ار نارگید روطچ ینادیمن وت ومیناد یم ومیدلب و میتسه يونعم ام ،مییوگ یم دنوادخ هب هک اریز
 رفص زونهینعی ،اه نآ هب لمع نودب گنشق تالمج لماح طقف و تسا دیدج یلکش اب دیدج ینم نتخاس نیا هک
 ار نارگیدلد رون دناوتب ،ندز فرح نودب شروضح هک دنکیشاعترا هب لیدبت ار وا و دنک هدنز ار وا ادخ ات هدشن
 .دنک نشور
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مشوگ رد تفگ و دروآ نم ِشوگ هب ناهد
يزومایب ،تمزومایب ثیدح یکی
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 میلست و مینک رکش اه ترسح و اه هتساوخ و اه یگتسباو و یگدینامه ییاسانش اب و میونشب ار ادخ يادص رگا
 میشاب رظان و رضاح ،یلاخ و كاپ و مدع زکرم اب هظحل ره و میشکب هنارایشه درد و هتشاد زیهرپ و ربص و میوش
 هدننک رامخ ياه یشوخ و بارطضا و تداسح و ییامندوخ و عمط و صرح زا صالخ ،میونشب ار یگدنز يادص ات
 تسا توکس و نوکس ،تدحو ،قشع رسارس هک میوش یم لیدبت لیصا و تیاهن یب سنج هب و میوش یم اهدرد و
 و يدیلقت يادص ،میشاب یگدینامه زا رپ شوگ اب و هتشاد ینهذ نم رگا اما .تسا گنهامه یگدنز و دنوادخ اب و
 .دنک یم فلت ار ام هک میونش یم ار یناهج نیا وید
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کشُم همه دوش وت ِنوخ ینتخِ يوهآ وچ
يزوپ شوخ هب ام ز وت يرچب یمد رگا

3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 زا ندش رود و ندش هدنز ثعاب و دنک یم یگدنز هب هدنز ار ام هک یگدنز شخب شمارآ و وب شوخ نوخ ام زکرم رد
 دص رد دص لکوت و تعاجش و تینما سح ،ببس یب يداش ام هب و دوش یم يراکبارخ و ینیب بیع ،يزاس هلئسم
 اب گنهامه و میشاب ناهج و نارگید هب یگدنز شوخ يوب شاعترا ات ،میوشن فلت ات دشاب يراج دیاب ،دهد یم
 هنارایشه درد ندیشک و شریذپ و توکس و هتشاد یبلق و مکحم دهعت هک تسا یتروص رد نیا و .ادخ و لک درخ
 ات ،تسا ادختسد رد ناشتسد هک دشاب یناگرزب تسد رد نامتسد و میشاب هتشاد هارمه تیاضر و طاسبنا اب ار
 .میوش ادخ هب لصو مه ام
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 ام زکرم رد عقوت ويرکشان و ندز باقن و ییامندوخ و رفنت و تمواقم و یتخبدب سح و اهدرد سنج زا ینوخ اما
 و لرتنکببس ینهذ نم نوخ نیا و .میهاوخب یگدنزاه یگدینامه زا و میشاب هتشاد ینهذ نم رگا ،دوش یم يراج
 ینهذ نم دب يوب و دهد رییغت ار اهنآ ات هداتفا نارگید ناج هب و هدش ییامندوخ و لامک رادنپ ای و هزیتس و ینارگن
 .دنک دایز اراه هدنوش هارمگ واه هدننک هارمگ عمج و دهدب مهاه نآ هب ار

 هب ،اه یگدینامه كرت اب و متسین دلب ومناد یمن هب فارتعا و لکوت و توکس و ندش رفص و میلست اب دیاب سپ
 ات ،دوش يراج ام یگدنزياه گر رد ادخ سنج زا ییاراوگ و صلاخ و فافش و فاص نوخ ات میهدن اذغ ینهذ نم
 ،ناوج هچ ،ریپ هچ ،لوپ اب هچ ،لوپ یب هچ ،میشاب هتشاد یتیعضو ره هک يروط هب .دنک توارط اب و هدنز ار ام
نیا ،میشاب هک نیمز هرک ياجک ره رد ای و ،درم هچ ،نز هچ ،داوس یب هچ ،داوساب هچ ،دنمراک هچ ،سیئر هچ
 و نارگیدزا دیلقت يور زا ،اه یگدینامه رد ندیرچ زا و میشاب هتشاد دوخ اب ار ندوب یکی و مدع زکرمییوب شوخ
 .مینک درییاشگاضف اب ار اهنآ توعد و میشاب رایشه ،اه نآ اب ندش نیرق
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؟یشک هچ نت و ناجِگنن ،يا هدش ناجِناج وچ
؟يزودنا هچیی هّبح ،يا هدش رزِناک وچ
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

و نتشاد اور و یناوارف و تدحو و قشع و میدرک طوقس ینهذ نم رد و میدرب دای زا ار دوخ لصا و یگدنز ام
 نیا ياهزیچ هب هک اریز .میدرک شومارف ار دوخ يدبا وتیاهن یب سنج و تیاده و تینما سح وببس یب يداش
 رطخ و یتخبدب و درد هب و میدش ادج یگدنز زا ،ینهذياه نم اب تباقر و نارگید زا دیلقت اب ومیا هدیبسچ یناهج
 یگدنز و دنوادخ هب لصو و میوشباه یگدینامه نتخادنا و دوخیتیاهن یب هجوتم رگا اما .میدش کیدزن ندش فلت
 اب سپ نآ زا و هدش دوخ لصا تخانش ببس نیا و ،هدیشچ ار هتعاس راهچ و تسیب وببس یب يداش ،میوش
 واه ندش دایز و مک و تاقافتا رگید ومیور یم یناهج نیالفآ و هدننک رامخ و ارذگ ياهزیچيارو هب میلست
 يریثأت ام نوکس و توکس و قمع و امببس یب يداش و ام زکرم يوراه نداد تسد زا واه ندروآ تسد هب
 ییاج ندز  صرح و هلجع ،هار نیا رد ودوش یم یلمع مکحم يدهعت و رارکت و تموادم اب رما نیا هتبلا و دنرادن
 .دشاب هتشاد دیابن
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ار نافیرح شکب نابوخِسلجمِيوس هب
يزووالق نکب ناویح همشچ و رضخ هب

3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 و غیلبت و حیضوت و ثحب و هزیتسياج هب و مینک دروخرب یسک ره اب رگا ،هظحل هب هظحل طاسبنا وییاشگاضف اب
 مدوخ يورنیبرود« :مییوگب نهذ رد یتح و مینک توکس رگا ،اهنآ هب دوخ شناد و اهرواب ندرک تابثا و تحیصن
اه نآ نتفر نورد هب ياربدوش یم هاگآدوخان یتوعد رما نیمه ،»منک یمن تلاخد ادخ و يرگید راک رد و دشاب دیاب
 .دننک سح نورد رد ار قمع و توکس و قشع دنناوتب ات ،ناشدوخ لصا تخانش و
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 و مینک روبع اهنآ يور زا و هتشاد ینهذ نمياه هتساوخ واه یگدینامه ییاسانش تباب ،رکش و میشاب میلست رگا
 مه نوریب هب ارببس یب يداش و شمارآ و توکس ،میشاب هتشاد زیهرپ و ربص و مینکن اهر ار یگدنز تسد
 .دنهاوخب رگا هتبلا ،دنریذپ یم ار ادخ توعد نارگید ،ندز روز و لامک رادنپ و لرتنک نودب ومینک یم شاعترا
 ای قشع و ار ام زکرم هک اریز .تسین یندش نیاییامن يونعم و نامرآ و تحیصن و فرح چیه اب ،دنهاوخن رگا و
 نامدوخ ،میهد رییغت ار اهنآ میهاوخب و میوش نارگید نیرق روز هب یتقو و .دننک یم سح نارگید ار ام ینهذ نم
 .میوش یم لیدبت ینهذ نم هب
 دیوگبدناوت یمن ،هدرک كرت هک مه یسکروط نیمه و تسین یندش ،نک كرت دیوگبيداتعم هب هکيداتعم ًالثم
 ،وا یناورو یمسج یتمالس اما .دراد ار شدوخناکف نک و اضق سک ره اریز .دنک تحیصندناوت یمن و نک كرت
 داتعميارب دشاب هتشاد یششک دیاش ،صخش نآ دیدج دلوت و دیدج یگدنز زا وا ینورد تیاضر و بوخ سح
 هب دیاب مه زاب ،يرگید رییغت يارب ینعی .تسا ام دوخ رییغت مزلتسم نارگید توعد میشاب هجوتم سپ .يرگید
.مینکن کش ادخناکف نک هب و میشاب یضار ورکاش و میهاوخن يزیچ و میشاب تکاس ،میورب دوخ نورد
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يروگنا تسینتس هدیسر لعل بارش
يزوخرَکِش نیا تسین و دش راثنرَکِش
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 سحودنک یم داشببس یب ار ام ودوش یم يراج ام ردتیاهن یب ياضف و یگدنز فرط زا هک لیصا بارش ایآ
و خلت بارش ای ،تسا ام يزور ،دهد یم شمارآ و توکس و ششخب ناوت ودهد یم یشیدنا ناوارف و تینما
 زا ارببس یب يداشمیناوت یم ایآ ؟میهاوخ یماه مدآ و اهزیچ زا هک یناهج نیا هدننک رامخ و هدننک شوهدم
 ار یگدنز تقو ایآ ؟میهد صیخشت ،میریگ یمینارسوه و ندز صرح و ندیبسچ و ییادگ زا هکیلفآياه یشوخ
 میتسه نارگیدو اهزیچکلمت و ترهش لابند هب و ؟مینک یم فلت ندینش فیرعت و ندش دییأت ویبلط هجوت يارب
 يور زا هن ،بلق هت زا مه نآ ؟میهاوخ یم ار ندش یکی وا اب و ار ادخ طقف ،مکحم دهعت و دوخ ندرک رفص اب ای و
 .ندش يونعم صرح
 لابند ومینک یم عطق ار بارش ،میدنبب ار اضف رگا ودوش یم هتخیر ام رد یهلا بارش ،مینک زاب ار اضف رگا لاح
دهاوخ یم لاح .مینک یم بارخ و صلاخان ار نآ ومینک یم یهلا بارش یطاق ومیور یم هدننک رامخياه بارش
 .ییامن يونعم و ییامندوخ و لرتنک هچ ،هزیتس و عمط و صرح و و مشخ هچ ،دشاب هار ره زا ام ندرک یطاق
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يزاب وت تسا  یشتآ یکی صرح و اوه
يزوس یم هچ ار لاب و رپ فازگ ،رپب

3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 ،تسایشیدنا مک و ینارگن و سرت يور زا و تسا عمط و تداسح ،توهش ،علو ،صرح اب ینهذ نم اب نتساوخ
 نورد هبمیناوت یم ،ربص و رکش و زیهرپ وییاشگاضف اب ام .درب یم نیب زا ودنازوس یم ار ام یشتآ لثم نیا و
 بذج ،هنارایشه درد ندیشک اب و میوش ادج اهنآ زا ،مینیبب ار ینهذ نم تاروتسد واه هتساوخ و راکفا و میورب
 و دزوسن ام جورع لاب و رپدوش یم ببس نیا و دنورب نایم زاییاذغ یب زا ای و دنریگب هلصاف ام زا ات میوشن اهنآ
 ،دوخ ندرک گرزب ،یبلط هجوت يارب نارگیدکلمت و یناهج نیا ياهزیچ زا ینهذ نم .دنکن جلف ار ام
 هک یتروص رد .تسا طلغ نیا ودنک یم هدافتسا رگید بذاک و یمهوت تاناجیه و هسیاقم ،نارگید ندرک کچوک
 هن اما ،درک یگدنز یناهج نیا ياهزیچ ابناوت یم ،اهزیچ هب صرح زا ام ندش یلاخ و ادخ هب ام ندش لصو اب
 حالص لک درخ هک هزادنا ره و دشاب لک درخ تساوخ هک هچ ره و لداعت دح رد هکلب ،ینهذ نم طلغ فادها يارب
 .دشابن نآ رد ندیبسچ و صرح چیه و دوشن ام لصا ندرب دای زا ثعاب و دوشن ام لاب و رپ نتخوس ثعاب و دنادب
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ادَص ز ار گناب دننادن قلخ هک شمخ
يزوریپ ز ار هزوریپ یناد هک ییوت
3074 هرامش لزغ ،سمش ناوید ،يولوم-

 صرح يور زا دیلقت هچ ،تسا هسیاقم و دیلقت زا همه ،دب و بوخ و رهاظ هب هچ ام ياهراتفر و اهراک ینهذ نم اب
 ياعدا و نداد نارگید هب ار تاعالطا و شناد زپ و ییامن يونعم يور زا هچ ،ندمآرد رت گرزب و هسیاقم و عمط و
 رفص ،مناد یمن هب فارتعا و زیهرپ و ربص اب ار دوخ و میوش یم میلست ،میشاب رما نیا هجوتم رگا .مدلب و مناد یم
 تاقافتا ندید يزاب بجوم نیا و ،دربب و دروشب شدوخ ناکف نک و اضق اب ار اه یگدینامه همه یگدنز ات مینک یم
 و هدنیآو هتشذگ زا ار ام ،یقیقح ندش رفص و میلست نیا .دوش یم راو لسلسم رکف و درد ره نتفرگن يدج و
 ببس یب يداش و تینما سح و تیاده نآ رد هک نونکا هظحل ینعی .درب یم دوخ قمع و نورد هب ،نوریب زا ییادگ
 یگدینامه ره زا نتفرگ هلصاف و دص رد دص لکوت ،یشیدنا ناوارف ،يزاین یب سح ثعاب هک ،تسا يراج یگدنز
 .دوش یم یمیدق ای و دیدج

یلع ،همه زا ساپس اب
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مالس ضرع اب

»بلط«

 سک چیه و زیچ چیه و ،موشب رتکد ًامتح مهاوخ یم نم دیوگ یم رفن کی دندومرف يزابهش ياقآ ،918 همانرب رد
.موشب رتکد ًامتح مهاوخ یم نم ،مرادن لوبق ار یهیجوت و فرح چیه نم .دریگب ار نم يولج دناوت یمن
 هجوت و دییأت اب یگدینامه ،نم یگدینامه نیرتگرزب هک مدرک ییاسانش ،مدش انشآ همانرب اب هک لیاوا تسا مدای
.منکشتسرد دیاب ًامتح ،منکب یگدینامه نیا يارب يراک کی دیاب نم متفگ مدوخ هب عقوم نامه .تسا

 نتفرگ هجوت و دییأت يارب یلاع تیعقوم رگا ؟یهاوخ یم ًاعقاو هک مدیسرپ مدوخ زا .مدرک عورش هظحل نامه زا
.هلب متفگ ؟ینکن ار راک نآ هک یتسه رضاح ایآ ،دمآ شیپ
 ً؟الصا تسههچ ینهذ نم نیا هک مدوب نیا لابند هب ادتبا ،اه همانرب ندرک لابند اب و مدش راک هب تسد نیاربانب
.موشب هجوتم ار هلئسم تروص هک متفر ادتبا ینعی ؟تسیچ شراتخاس ؟دنک یم راک هنوگچ
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 دریگ یم یشوخ یمهوت و يزاجم تروص هب و دنک یم يزاب قشع اهرکف هب نداد ناج اب ینهذ نم هک مدش هجوتم
 هچ هک دوب عوضوم نیا هب مساوح هظحلره و مدرک عمج ار مساوح رتشیب هتفر هتفر ،نیاربانب .هجوت و دییأت رکف زا
 بیع الاح متفگ یم ،مدروخ یم نیمز و متفر یم باوخ هک هعفد ره .تشاد تیولوا میارب راک نیا و دیآ یم الاب عقوم
.منک یم ناربج ًامتح دعب هعفد ،درادن
 تایبا و روضح جنگ همانرب زا هدافتسا اب مهاوخ یم ایآ هک میسرپب دوخ زا ادتبا .بقع هب میدرگرب مه زاب ،الاح
؟منک رییغت مهاوخ یم ایآ ؟منک تسرد ار مدوخ انالوم
 دیاب نم ،مهد ماجنا ار راک نیا دیاب نم مییوگب دیاب سپ ،مییوگ یم هناقداص و تسا هلب ًاعقاو ام باوج رگا
 و منک ییاسانش ار ینهذ نم دیاب نم .مزادنیب ار تداسح دیاب ،متسه يدوسح مدآ نم .مزادنیب ار میاهدرد
 .منک ییاشگ اضف نیرمت دیاب نم ،منک نوریب مزکرم زا ار اه یگدینامه
 .میوش یم قفوم و میهد یم ماجنا ًامتح ،مهدب ماجنا ار راک نیا دیاب نم مییوگ یم یتقو
 چیه ،ناسنايارب ینعی .دشاب ینهذ ،»نتفگ دیاب« نآ هک تسا نیا مه نآ و دشاب ام عنام دناوت یم زیچ کی طقف
.شدوخ نهذ زج هب درادن دوجو یتیدودحم

؟دوشب ینهذ ام بلط دوش یم ثعاب و دنک یم تیدودحم داجیا امِ نهذ هنوگچ ،الاح
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:يدیماان و ینهذ يریگ هزادنا-1
 دیماان نیاربانب ،تسا بوخ ناملاح و میدرک تفرشیپ دنیوگ یم همه مینیب یم و مینک یم نشور ار نویزیولت
.مینک یم يریگ هزادنا نهذ اب و منک یمن تفرشیپ نم ارچ هک میوش یم

 فرح نیا هب و مینکن زاب ار اضف ام رگا .نهذ تیدودحم دنیوگ یم نیا هب .ینهذ نم ؟دنز یم یک ار فرح نیا
.میتفگ ینهذ ار میتفگ هک »يدیاب« نآ و میراد ینهذ بلط ینعی سپ ،میهدن همادا رگید و مینک هجوت ینهذ نم

:نهذ مود تیدودحم-2
 ار شناوتً الصا ای و یتسین قیال نیاربانب ،يراد يدایز یلیخ ياهدرد ای و يدرک يدب رایسب هتشذگ رد وت دیوگ یم
 شوگ اب دوش یم  يروطچ رخآ ،میوش اهر ینهذ نم زا میهاوخ یم ام .ینهذ نم ؟دنز یم یک ار فرح نیا .يرادن
 ؟داد ماجنا ار راک نیا ،شیاه تیدودحم و شدوخ فرح هب ندرک

 »؟ار شیوخ هتسد غیت دشارت یِک«
لوا عارصم ،3222 تیب ،لوا رتفد  ،يونثم ،يولوم-
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 :نهذ موس تیدودحم-3
.یتسین زیچ چیه و یتسه ریقح و کچوک وت دیوگ یم
 و میهد یم ور ینهذ نم هب ،نآ هب ندیشخب تیوه سح و نداد ناج اب ام هک تسا ینهذ نم زا رکف کی طقف نیا
 اه نآ ربارب رد ام مییوگ یم و مینک یم نارگید یگدنز زا يزاسریوصت میور یم هزات .میوش یم نآ طلست ثعاب
 کی اب طقف و طقف ،تسام بلط عنام نیرت گرزب نیا .تسا ینهذ تیدودحم نیرت گرزب نیا .میتسه شزرا یب
 و مهد یمن ناج یمهوت رکف نیا هب هک مراد رگا ؟مراد یعقاو بلط ایآ میسرپب دیاب هک تساج نیا .یمهوت رکف
.منک یم زاب ار اضف

 نیا هک میناد یم ،میشاب هدش هجوتم ار هلئسم تروص ام رگا نوچ ؟تسا مهم هلئسم تروص نتسناد ارچ ،الاح
 سپ .میوش اهر ینهذ نم نیا زا میهاوخ یم نآلا ام .میتسین ینهذ نم ام و تسا ینهذ نم زا ندوب شزرا یب ِرکف
.دوشب رت کچوک ینهذ نم ات مینک زاب ار اضف هک تسا تصرف کی يدارم یب نیا ًاقافتا
 و مینک یم نییاپ و الاب ار اه مدآ ام نآ رد هک یمهوت ياهرکف نیا هک مییوگب دوخ اب و مینیشنب میناوت یم ام
 و اهرکف نیا هب ،نیاربانب .میتسین ینهذ نم ام و تسا ینهذ نم زا همه اه نیا ،تسا نیرتهب ینالف مییوگ یم
.مینک یمن قیرزت تیوه سح و مینک یمن هجوت نهذ ياه تیدودحم
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متسین اهنآ زا نم نافیرح يا
مَتسیبهَر نیا ردیتالایخ زک
4100 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 هار نیا زا ،دیآ یممرَس هب هک ییاهرکفهلیسو هب هک متسیناه مدآ نآ زا نم !ناتسود يادیوگ یم تیب نیا
.متسیاب

:نهذ یلبنت ویسرنیا نهذ مجنپ تیدودحم-5
مناوت یمن نمدیوگ یمً الصا ای و .یتفرن راک رس هک لیطعت زور راذگب .يا هتسخ ًالعف ،هبنش زا راذگبدیوگ یم نهذ
 نوناق و مشکب تمحز مرادن لاح نم ،دننک تسرد ارم دنیایب هیقب ًالصا ای و .متسهيروط نیا ًاتاذ ،منک رییغت
.دوش یم صخشم ینهذ بلط و یعقاو بلط نیب قرف هکتساج نیا ...منک تیاعر ار ناربج
 اب ،تسا بوخ ملاح هک بش ایآ ؟تساینهذ نم ناجیه ساسارب طقف ،منکب ار راک نیا دیابمییوگ یم یتقو ایآ
 یگدنز نامه هرابود ومنک یم رارف ،درد کی ندمآ الاب اب ،نآ يادرف یلو ،منک راک هب عورش دیابمیوگ یم دوخ
؟مهد یم همادا ارینهذ نم اب یگشیمه
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 هچ هیقب ،مزادنیب ار میاه یگدینامه مهاوخب نم رگا مییوگب هک تسا نیا نهذ ياه تیدودحم زا یکی-6
 مهدب رییغت ینالف اب ار ما هطبار مناوت یمن ،مراد ینهذ نم يوربآ نم مییوگب ای .موشب اهنت و دنورب دنکن ،دنیوگ یم
.مسرت یم نوچ ،موشب ادج نارگید زا هک مرادن ار نیا ییاناوت نم .منک عطق ای و
 هک دنک یمن رکف نیا هب رگید تروص نیارد ،مهد ماجنا ار راک نیا دیاب نم دیوگ یم و دراد یعقاو بلط هک یسک
.دنتسین مهم اه نیا .دور یم دنک یم لو یک ،دنک یم رهق یک ،دیآ یم ششوخ یک ای و دیآ یم شدب یک
 امهک تسا نیا شیاه تلع زا یکی و دننک یمن اهر ار وا اه نیرق هک دناد یم ار نیا ،دراد بلط هک یسک ،الاح
 ماجنامدوخ ار میاهراک همه دیاب نم هک دیوگ یم دوخ اب ،دراد بلط هک یسک نیاربانب .میهاوخ یم اه نآ زا يزیچ
.مهاوخ یمن يزیچ یسک زا و مهد

؟تسیچ راک ،مینک راک میهاوخ یم ام ،نایاپ رد و

تسَم ِقاتشُم يا تسراک نآ ْراک
تسا شوخ ،تگرم دَسَر را ،راک نآ ردناَک
4608 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-
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ناوج يا نامیا ِقدص ِناشن دش
نآ ردنا گرم ار وت شوخ دیآ هکنآ

4609 تیب ،موس رتفد ،يونثم ،يولوم-

 راک نیا ماجنا لابند ام هک تسام قدص ناشن نیا و .دوشب ینهذ نم ندش رت کچوک ثعاب هک تسا نآ راک
 رد طقف ام يزابهش ياقآ لوق هب .تسا ییازفاراک هکلب ،تسین راک ،یلهاک و شنزرس و تمالم و يدیماان .میشاب
 و میهد یم هماداو مینک یمن هلان و تیاکش ،میدش دارم یب و نیمز میدروخ رگا .میتسیا یمن يا هظحل و ،میتسه هار
.میوش یمن لفق اه تیعضو رد

 طابِر ره ردنا هکنآ ِمالغ نم
طامِس رب دنادن لِصاو ار شیوخ
3259 تیب ،لوا رتفد ،يونثم ،يولوم-

ناتسزوخ زا داشرف- ،مارتحا و رکشت اب
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